
Referat generalforsamling 2015
Bjerringbro og Omegns
Sportsfiskerforening har 3. december
2015 holdt ordinær generalforsamling.
Der var fremmødt ca. 50 medlemmer
plus bestyrelsen.

Generalforsamlingen blev holdt på
højskolen hvor der var fine forhold.

Forsamlingen blev indledt med 1 minuts
stilhed til ære for to afdøde
medlemmer: Mogens Thomassen og
Tage Storgaard Madsen.

1.Valg af dirigent
Steffen Toft Jensen blev valgt.

2. Valg af 2 stemmetællere

Sv.E Sjællænder og Niels Jørgen
Ottesen – vores gode revisorer blev
valgt.

3.Formanden aflægger bestyrelsens
beretning

Jon Rose fremlagde bestyrelsens
beretning.

Beretningen blev godkendt.

Herefter orienterede Johannes Bigum
Pedersen om juniorklubbens arbejde i
2015. Johannes opfordrede
medlemmerne til at være
opmærksomme på nye juniorer til
juniorklubben, forslag til foredrag og
ture.

Jesper Knudsen fortalte om
vandplejeudvalgets arbejde i 2015.

Per Frost Vedsted fortalte om
Ørredfondens arbejde i 2015

Verner Jensen fortalte i Thorbjørn
Lagers fravær om
Gudenåsammenslutningen
lakseprojektet’s arbejde i 2015.

Verner Jensen orienterer om Gudenå
Sammenslutningen Lakseprojektet. Foto: Erik
Søndergaard

4.Kassereren aflægger
regnskab

Nicolai Parbst fremlagde regnskab.

Der har været en kraftig nedgang i
antal medlemmer, særligt tidligere
lokale pensionister. For første gang har
dagkortsalget i Tange Sø været større
end salget i Gudenå.

Det blev anbefalet at der kommer et
ekstra dagkortsalgssted i Ulstrup
(Købmanden) idet Bamsebo holder
lukket midt på dagen.

Regnskabet for 2015 blev godkendt.

5. Indkomne forslag
Der var indkommet 3 forslag.

Forslag 1
Forslag om valgfrihed for BSF-
medlemmers betaling af
forbundskontingent.
Forslagsstiller: Lars Vedsø



Forslagsstillers begrundelse:
”Der stilles forslag om frivillighed, når det
gælder BSF medlemmernes kontingentandel til
Danmarks Sportsfiskerforbund (DSF) – af det
samlede kontingent for 2015 til BSF på 1.145,-
kr. udgør bidraget til DSF 365,- kr. ”

Forslagsstillers begrundelse:
”DSF’s holdning, hvad angår Tange sø og
passage ved Tangeværket, er uforenelig med
de interesser, som fremtidens rekreative fiskeri
må antages at have. Den holdning DSF har nu,
er ændret fra den oprindelige holdning om en
tilbagelægning af Gudenåen, med baggrund i at
man tilsyneladende ”ikke er politisk tonedøve”.

DSF har her svigtet sin opgave som
interesseorganisation for at fremme en
bæredygtig udvikling af det rekreative fisker i
Danmark – i modsætning til f.eks. Danmarks
Naturfredningsforening, og det forekommer
derfor urimeligt, at medlemmer af BSF tvinges
til at støtte en organisation, som i bund og
grund kæmper for det modsatte af de
interesser, der ideelt eksisterer i området.
Tidligere korrespondance med BSF ang.
udmeldelse af DSF har resulteret i flg. svar fra
BSF’s formand Jon Rose af 31.08.2015:

”Medlemskab hos BSF er betinget af et
medlemskab hos DSF også. Hvis du
melder dig ud hos DSF, så kan du stadig
bruge dit medlemskab hos BSF frem til d.
28/2-2016. Herefter kan du kun være
medlem, hvis du igen tilmelder dig via
DSF og også tilslutter dig medlemskab
der.”

Og fra DSF (Lars Rasmussen) af
03.09.2015:

”Tak for din mail.
For at undgå misforståelser skal jeg
præcisere, at du personligt ikke er optaget
som medlem af Danmarks
Sportsfiskerforbund. Enkeltpersoner kan
anmode om optagelse af Forbundet i
overensstemmelse med Danmarks
Sportsfiskerforbunds vedtægter. Det er
således Bjerringbro og Omegns
Sportsfiskerforening, der er optaget i
Danmarks Sportsfiskerforbund. På
baggrund af ovenstående er det således
min opfattelse, at det ikke har noget
formål at drøfte, hvorvidt ”du er tvunget
til at være medlem af DSF”, allerede fordi
du ikke er optaget som medlem.”

Disse ”goddag-mand-økseskaft”
tilbagemeldinger beskæftiger sig dog ikke med
det reelle problem:

a) hvilket juridisk eller andet
grundlag baserer man denne
opfattelse på?

Det er formentlig stærkt problematisk - rent
juridisk - såfremt man vælger at bevare den
holdning som BSF giver udtryk for. I Danmark
har vi jo foreningsfrihed jf. Grundloven, og
såkaldte ”eksklusivaftaler” som f.eks. den
mellem BSF og DSF har jo også været genstand
for behandling ved de danske domstole og den
Europæiske Menneskerettigheds Domstol – se
her evnt. Danmark på anklagebænken af
Lene Hansen, med bidrag af Ditte Goldschmidt.
Jeg går ud fra det også ville rejse sig en vis
protest, hvis BSF fandt på at melde
medlemmerne ind i Islamisk Trossamfund!

For DSF er der selvfølgelig tale om en principiel
sag, for såfremt man ikke har juridisk grundlag
for at fortsætte denne ”tvangshvervning” af
medlemmer, må det vel forudses, at DSF så
også vil miste en del af sine nuværende
medlemmer, som ikke ønsker at støtte denne
miljø- og naturfjendske holdning som DSF
repræsenterer i denne sag. Så sagen er altså af
principiel interesse for både BSF og DSF. Det
skal understreges, at jeg naturligvis går ind for
et stærkt forbund til at varetage de interesser
det kreative fiskeri har i fremtiden. Det har vi,
efter min mening, ikke i dag.

Jeg håber, man vil genoverveje sin holdning
som udtrykt i skrivelsen d. 31.08.2015 eller i
modsat fald give en dækkende redegørelse for
hvorfor, og med hvilken hjemmel, man vil
fastholde sin afgørelse.”

Bestyrelsens indstilling og
anbefaling vedr. forslaget
Bestyrelsen har undersøgt sagen hos
Danmarks Sportsfiskerforbund (DSF):

 Det er BSF - som forening - der
er medlem hos forbundet

 Prisen for BSF's medlemskab af
forbundet er antal medlemmer x
365kr/medlem i BSF

 De enkelte medlemmer af BSF
har ikke et personligt
medlemskab af forbundet via
BSF's medlemskab af forbundet



Hvis foreningen skal tillade at enkelte
medlemmer friholdes fra den kollektive
betaling af medlemsskabet udhules
vores økonomi ligesom det vil være
urimeligt at vi ikke løfter i flok.
Bestyrelsen anbefaler at der stemmes
nej til det fremsendte forslag.

Diskussion om emnet
Der var en livlig diskussion og en vis
forvirring om det er personligt
medlemskab eller
foreningsmedlemsskab.
Der er mange der fejlagtigt går rundt
og tror, at de er personligt medlemmer
af forbundet.

Afstemningsresultat
Forslaget blev nedstemt.

Forslag 2
Forslag om C&R af havørreden i en 3-
årig periode.
Forslagsstiller: Verner Jensen

Forslagsstillers begrundelse:
Da bestyrelsen flere gange i løbet af året har
givet udtryk for den ringe opgang og bekymring
for om laks/havørred blev taget i garn på
fjorden vil jeg anbefale at der over en 3-årig
periode indføres C/R på havørreder i
foreningens område for at se om det øger
bestanden, kræver det man tæller gydninger i
de små sideløb i samme periode.
Jeg vil bare gøre opmærksom på, at hver
havørred der bortfiskes giver EN mindre til
gydning.

Bestyrelsens indstilling og anbefaling vedr.
forslaget
Det er korrekt at bestyrelsen er bekymret over
nedgangen i fangster af såvel havørreder som
laks. Derfor ser vi også frem til den rapport
som DCV vil udarbejde vedr. nedgangen i
laksefiskeriet. I oktober nummeret af Gudenå
Nyt fremlagde vi en række hypoteser for

nedgangen i fiskeriet og bragte facts hen
hensyn til fangster og udsætninger.
Bestyrelsen vil arbejde for at laks og havørred
smolt igen flådes ud i fjorden for derigennem at
se om det ikke hjælper på opgangen.
Bestyrelsen har heldigvis fået positive
tilkendegivelser fra en større gruppe
medlemmer om at de står klar til at hjælpe med
det praktiske omkring ud-flådningen – og det
skal i have tak for!

Bestyrelsen ser pt. ingen grund til at frede
havørreden i vores del af Gudenå.

Kommentarer fra forsamlingen:

 Fiskene gemmer sig i grøden og
er svære at fange

 De er svære at fange på stang,
men er der ved elfiskeriet

 Opbakning til, at havørrederne
mangler i åen!

 Havørrederne er begyndt at
komme senere end andre steder
– anden stamme?

 ”Os der tit fisker og færdes i åen
ved at nedenfor Gulllev bæk kan
der ikke fiskes med spinner pga.
grøden”

Afstemningsresultat
Forslaget blev nedstemt.

Forslag 3
Opdatering af vedtægter.
Forslagsstiller: Bestyrelsen.

De primære årsager til forslaget er

 at få vedtægterne til i højere grad
at afspejle den hidtidige praksis.
Fx ved at beskrive dagsorden for
generalforsamlingen

 at få defineret hvad der stemmes
om ved en generalforsamling og
hvad der orienteres om.



 At justere mindre fejl

Kommentarer fra forsamlingen:

 ”Indskud” er nok nærmere
indmeldelsesgebyr – bør rettes.

 Uenig med det fremsatte forslag
der fratager generalforsamlingen
beslutningsmyndigheden.
Der mangler i vedtægterne at
generalforsamlingen er
foreningens højeste myndighed.
Kontingent er så essentielt for en
forenings økonomi at det skal
godkendes af
generalforsamlingen.

 Anbefaler at budget og kontingent
offentliggøres tids nok så
medlemmer kan komme med
skriftlige forslag der kan
behandles på generalforsamling.

 Det er ok at bestyrelsen kun skal
orientere om budget og
kontingents - bestyrelsen er valgt
af generalforsamlingen til at
varetage medlemmernes
interesser bedst muligt.

 Overvej fri kontingent ved
indmeldelse sent på sæsonen
mod at man kommer som
medlem næste år.

 Bestyrelsen: Reduceret
kontingent forudsætter naturligvis
at man så er medlem de
efterfølgende år.

Formand Jon Rose fremlægger bestyrelsens
forslag til opdatering af vedtægterne. Foto: Erik
Søndergaard

Afstemningsresultat
Forslagene til justering af vedtægterne
blev godkendt. Se særskilt afsnit sidst i
dette nummer af Gudenå Nyt for
detaljer.

6. Orientering om budget
herunder kontingent
Bestyrelsen fremlagde budget for 2016
herunder kontingentsatser:

Junior: 300 kr
Ungdom: 655 kr
Senior: 1.155 kr
Pensionist: 1.155 kr

Der blev fremlagt et budget der hænger
sammen med hensyn til indtægter og
udgifter.

Kommentarer fra forsamlingen:

 Fra forsamlingen blev der
efterspurgt mulighed for at sænke
pris for pensionister -har
bestyrelsen overvejet dette som
det blev anbefalet i forbindelse
med sidste generalforsamling?
Det har bestyrelsen ikke.

Budget herunder kontingent blev
vedtaget.

7.Valg af
bestyrelsesmedlemmer (for 2
årig periode)
Følgende blev valgt for en toårig
periode som bestyrelsesmedlemmer:
- Jan Ottesen – (genvalgt)
- Nicolai Parbst –(genvalgt)
- Per Frost Vedsted - (genvalgt)
- Kim Sørensen - (nyvalgt)

8.Valg af
bestyrelsessuppleanter,
revisor og revisorsuppleant
Som bestyrelses-suppleant for 1-årig
periode blev følgende valgt:



- Jesper Hougaard, (genvalgt)
- Casper Pedersen, (nyvalgt)

Som revisor
Niels Jørgen Ottesen (genvalgt)

Som revisor suppleant
Kim Sørensen (genvalgt)

9.Eventuelt
Vinder af årets største fisk
Bestyrelsen har besluttet at reglen om
officiel indvejning af fisk til deltagelse i
årets skal overholdes.

Største laks 2015
Vinder i konkurrencen om årets
største laks blev Bent Mulle Nielsen
med en laks på 90cm og 6,65kg fanget
på spinner 14. oktober. Præmie:
Erindringsgave og gavekort på 1.000kr.

Vinder af årets største laks 2015: Bent Mulle
Nielsen med en laks på 90cm og 6,65kg fanget
på spinner 14. oktober.

Største Havørred 2015
Vinder i konkurrencen om årets
største havørred blev Casper Pedersen

med en havørred på 73cm og 4,10kg
fanget på flue 17. september.
Præmie: Erindringsgave og gavekort på
1.000kr.

Casper Pedersen lykønskes og modtager
gavekort for årets største havørred. Foto: Erik
Søndergaard.

Vinder af årets største havørred 2015 – en
havørred på 4,1kg og 73 cm af Casper
Pedersen 17. september på flue.

Største Juniorfisk
Vinder i konkurrencen om årets
største juniorfisk blev Mikkel Lager med
en laks på 4. Præmie: Navn på
juniorpokalen og gavekort på 1.000kr.



Junior Mikkel Lager lykønskes og modtager
gavekort for årets største juniorfisk. Foto: Erik
Søndergaard.

Mikkel Lager, 15. Juni 2015:
Laks 4,0kg – 76cm. Vinder af årets største
juniorfisk.

Største Gedde 2015
Hæder for årets største gedde gik til
Johannes Bigum for en gedde på 122
cm.

Johannes Bigum Pedersen modtager hæder for
årets største gedde. Foto: Erik Søndergaard.

Diverse fra forsamlingen under
punktet eventuelt

 Der mangler skilte opstrøms
Bjerringbro – bestyrelsen ser på
dette (igen).

 Bestyrelsen opfordres til at
genforhandle vilkår for
kommunens vand

 Resultat optælling gydninger kan
findes på hjemmesiden

 Ønske fra fiskeribetjent: Brug en
anden farve fiskekort til de
medlemsskaber der er indmeldt
sidst på året til reduceret pris. Giv
dem et kort med fx rød farve så
det er tydeligt at se for
fiskeribetjente

 Vedr. grødeskæring blev det
foreslået at arbejde for at der
klippes bredere end de 15m
kommunerne snakker om, og
hyppigere end to gange årligt.

 Vedr. Gudenåsammenslutningen
Lakseprojektet blev det fremført
at det er meget uheldigt at
formanden for sammenslutningen
har en dobbeltrolle som formand



og direktør for DCV der leverer til
sammenslutningen.

Efter generalforsamlingen var

foreningen vært ved franskbrød med
rullepølse/ost, øl/vand, æblekage og
kaffe.

Referent: Per Frost Vedsted


